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Вълшебникът  
от Оз

Дороти живееше с чичо си Хенри и леля Ем в една фер-
ма сред ширналите си прерии на Канзас. Чичо Хенри 

и лелея Ем работеха упорито всеки ден. Кожата им бе по-
сивяла също като сухите прерии, изгорели от слънцето, 
сред които живееха. Двамата никога не се смееха и дори 
много рядко се усмихваха.

Затова пък Дороти се смееше много – най-често с малко-
то си кученце Тото с коприненочерната козина и веселите 
черни очи. Дороти го обичаше и двамата си играеха заедно 
всеки ден.

Днес обаче се изви силна буря – циклон – и Дороти, за-
едно с леля Ем и чичо Хенри, се втурнаха към избата на 
къщата, за да са в безопасност.

Тото много се уплаши и тъкмо когато Дороти заслиза 
по разклатената стълба надолу, той скочи от ръцете ѝ и се 
опита да се скрие. Дороти се втурна след него.

– Дороти! – извика леля Ем и задържа вратата на избата 
отворена. – Идвай бързо! Тичай! – Дороти грабна Тото и 
хукна към леля си. Къщата обаче се разтърси, разлюля се и 
Дороти падна на пода.

След това се случи нещо невероятно. Къщата се вдигна 
във въздуха и се завъртя! Ужасената Дороти притисна Тото 
до себе си. Минаха часове, но вятърът продължаваше да 
вие, а къщата не спираше да се върти. Момиченцето раз-
бра, че не му остава нищо друго освен да чака търпеливо, 
затова се мушна в леглото и след малко заспа.
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Дъвчащите хора

Някакъв трясък събуди Дороти. Погледна навън и не 
можа да повярва. Та това не беше Канзас! Беше се 

приземила в красива страна със зелена трева и плодни дър-
вета. Неочаквано момиченцето видя, че към него прибли-
жават малки човечета.

– Ние, Дъвчащите, те приветстваме в страната си – заго-
вори един мъж. – Благодарни сме ти, че уби нашия враг.

– Никого не съм убивала! – възкликна Дороти.
– Къщата ти го стори – обясни една жена. И наистина, 

нечии крака стърчаха изпод къщата на Дороти!
– Аз съм Добрата магьосницата от Север – рече жена- 

та. – Злата магьосница от Изток беше поробила Дъвчащи-
те, но ти успя да ги освободиш.

– Вземи Сребърните ѝ обувки като награда, че ни спа- 
си – предложи един от Дъвчащите. – Те са вълшебни.

– Намираш се в Страната на Оз – обясни Добрата ма-
гьосница. – Остава още една Зла магьосница – тази от За-
пад, но с нас си в безопасност.

– Много ви благодаря – отвърна Дороти, – но аз искам да 
се прибера у дома, при леля Ем и чичо Хенри. Те сигурно 
много се тревожат за мен. – След тези думи момиченцето 
се разплака.

– Може Великият Оз да ти помогне – предположи Доб- 
рата магьосница. – Магьосникът е по-могъщ от всички ни 
и живее в Изумрудения град. Далече е и трябва да тръгнеш 
по пътя, застлан с жълти плочки. – Магьосницата посочи 
пътя и целуна нежно Дороти по челото за късмет.
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Дороти влезе в къщата си, за да вземе храна за предсто-
ящото пътуване. Облече си чиста рокличка и сложи 

Сребърните обувки на Злата магьосница – станаха ѝ, сякаш 
бяха за нея!

Докато Дороти и Тото вървяха по Жълтия път, Дъвчащи-
те излязоха и им се поклониха. Знаеха, че Дороти ги е спа-
сила от робство и ѝ бяха безкрайно благодарни. Един от 
Дъвчащите покани Дороти на вечеря и да си почине през 
нощта в дома му.

На следващата сутрин двамата с Тото продължиха. До-
роти спря в една царевична нива, за да си отдъхне. Парца-
ливо Плашило стърчеше насред полето.

Докато момиченцето го разглеждаше, му се стори, че то 
ѝ намигна. Точно така. Беше намигнало! След това загово-
ри!

– Добър ден – поздрави то. – Ще бъдеш ли така любезна 
да измъкнеш този прът от гърба ми?

– Та ти говориш! – възкликна изненадано Дороти, приб- 
лижи се и вдигна Плашилото от пръта.

– Много ти благодаря – отвърна то. – Кажи ми сега коя 
си и накъде си се запътила.

– Казвам се Дороти и съм тръгнала към Изумру-
дения град, за да помоля Вълшебника да ме 
изпрати у дома в Канзас.

– Може Вълшебникът да ми даде мо-
зък – обнадежди се Плашилото. – Гла-
вата ми е натъпкана със слама. Как 
само ми се иска да имам мозък, за да 
не си мислят хората, че съм глупак.

Дороти среща Плашилото
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– Защо не дойдеш с нас? – предложи Дороти. 
Плашилото кимна и продължиха. 
Скоро пътят стана неравен, осеян с много дупки. Част от 

жълтите плочки липсваха. Фермите наоколо също бяха по-
неугледни, плодните дървета бяха по-малко. Колкото пове-
че напредваха, толкова по-унило им се струваше всичко.

По обяд Дороти предложи на Плашилото хляб от кошни-
цата.

– Не, благодаря – отказа любезно то. – Аз не огладнявам. 
А и устата ми е просто нарисувана.

Плашилото искаше на научи всичко за Дороти, затова тя 
му разказа за Канзас, за живота си с леля Ем и чичо Хенри, 
колко много ѝ липсваха, въпреки че всичко около фермата 
беше скучно и сиво.

Плашилото ѝ разказа за самотния си живот. Отначало 
свраките се страхували от него, но един ден стара сврака 
кацнала на рамото му. Щом разбрала, че няма да я нарани, 
скочила и започнала да си похапва от царевицата. Скоро 
цяло ято свраки долетели при нея.

Тя казала на Плашилото, че мозъкът е единственото, кое-
то си струва да имаш, и оттогава то не спирало да копнее за 
мозък. Без него се чувствало глупаво, освен това не вярва-
ло, че е добро Плашило.

На Дороти ѝ домъчня за него и се надяваше Вълшебни-
кът да му помогне.

Продължиха да вървят и привечер попаднаха на празна 
къща в гората. Дороти и Тото бяха много уморени, затова 
настояха да влязат.
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Тенекиеният дървар

Докато бяха на Жълтия път, Дороти чу стон. Сред дър-
ветата забеляза мъж от ламарина, стиснал брадва. До-

роти и Плашилото го зяпнаха удивени, а Тото започна да 
лае.

– Така е вече цяла година – оплака се човекът със скър-
цащ глас.

– Как да ти помогнем – попита Дороти.
– Ставите ми са ръждясали и не мога да помръдна – обяс-

ни той. – В колибата има грес.
Дороти изтича да вземе тубичката и накапа ръждясалите 

стави на Тенекиения дървар, за да може отново да се дви-
жи.

– Ти ми спаси живота – въздъхна облекчено той. – Как се 
озова тук?

– Тръгнали сме към Изумрудения град, за да се срещнем 
с Великия Оз – рече Дороти. – Искам да ме изпрати отново 
у дома, а пък Плашилото ще го помоли да му даде мозък.

– Дали да не отида и да помоля Оз за сърце? – зачуди се 
Тенекиеният дървар. – Едно време бях човек и се влюбих в 
момиче от Дъвчащите. Майка ѝ не искаше да се оженя за 
нея, затова помоли Злата магьосница от Изток да ме пре-
върне в тенекиен човек и да ми вземе сърцето. Преди да си 
изгубя сърцето, бях най-щастливият човек на този свят!

Дороти и Плашилото се зарадваха, когато разбраха, че 
Тенекиения дървар ще им прави компания. 
И така, той тръгна с тях към Изумруде-
ния град.





13

Страхливият лъв

Дороти и приятелите ѝ продължиха през гората. Голи 
клони и сухи листа покриваха Жълтия път и стана 

трудно да вървят.
От време на време чуваха ръмжането на диви животни и 

сърцето на Дороти се свиваше от страх. Тото припкаше 
близо до нея.

Неочаквано откъм дърветата се разнесе страховит рев и 
огромен лъв изскочи на пътя. С един замах на едрата си лапа 
той запрати Плашилото настрани, а с другата събори Тене-
киения дървар. Тото се втурна към лъва с разярен лай, но 
звярът раззина паст, за да ухапе кученцето.

– Да не си посмял да ухапеш Тото! – извика Дороти и 
перна лъва по носа. – Засрами се. Ти си един най-обикно-
вен голям страхливец!

За огромна изненада на Дороти, Страхливият лъв наведе 
глава.

– Права си – съгласи се той. – Знам, че всеки път, когато 
изрева, всички се плашат, но истината е, че когато изникне 
опасност, сърцето ми започва да бие по-бързо, защото ме е 
страх.

– Ти поне имаш сърце! – рекъл Тенекиеният дървар. – 
Ще помоля Великия Оз да ми даде сърце.

– А пък аз ще поискам от него мозък – обадило се Пла-
шилото.

– Мислите ли, че Великият Оз ще ми даде смелост? – по-
питал Страхливият лъв.
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– Със същата лекота, с която ще ме върне в Канзас – от-
върнала Дороти. – Ела с нас. Като ревеш, ще плашиш дру-
гите диви животни, които се приближават.

Същата нощ Дороти и приятелите ѝ спаха в гората. Хля-
бът на момиченцето се беше свършил и нямаха нищо за 
вечеря.

– Само кажете и ще убия сърна – предложи Страхливият 
лъв. – Тогава ще имаме месо.

Тенекиеният дървар помоли Лъва да не убива животни.
– Ще се разплача, ако видя, че си наранил безпомощната 

сърна – рече той, – а от сълзите челюстта ми ще ръждяса.
Плашилото събра малко ядки и напълни кошничката на 

Дороти, за да залъже глада си.
На следващия ден Жълтият път закриволичи през тъм-

ната и мрачна част от гората.
– Тук живеят Калидите – прошепна Лъвът. – Те са истин-

ски чудовища с тела на мечки, глави на тигри и дълги, ос-
три нокти. Ужасно ме е страх от тях!

Продължиха предпазливо, но се наложи да спрат, когато 
стигнаха до широк и дълбок ров. Ами сега, как да преми-
нат от другата страна?

– Знам как! – възкликна Плашилото. – Ако Тенекиеният 
дървар отсече онова дърво, то ще ни послужи за мост.

Дърварят веднага се зае и скоро дървото падна с трясък. 
В същия момент чуха силно ръмжете.

– Калиди! – извика Плашилото. – Бягайте!
Стигнаха от другата страна на рова и Тенекиеният дър-

вар отсече дънера. В последния момент дървото пропадна 
в рова и повлече Калидите със себе си. Най-сетне всички 
бяха в безопасност!


